
Inbjudan till uthållighetstävling 1/2023

Tävlingen anordnas i överrensstämmelse med SBF:s tävlingsbestämmelser för Enkel Bilsport 
Uthållighet.http://www.sbf.se/Regler/Enkelbilsport/

Ansvar: Se G15, Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. SBF, ÖNBF 
arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador 
som under tävling drabbar deltagaren. 
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes 
personuppgifter registreras i arrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för sin 
verksamhet och oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.

Arrangör: Bilklubben Dundret
Plats: Dunderbanan, Gällivare med drygt 1 km längd. 

Banskiss finns att se på www.bilklubbendundret.se

Datum: 2023-04-01

Tävlingsledare: Benny Karlberg
Racecontroller: Lars Mohrén
Teknisk chef: Stig Johansson
Faktafunktionär: Anne Helin
Säkerhetschef: Tommy Vestin
Miljöchef: Tommy Krigsman

Tävlingsform: Fyra timmars uthållighetstävling där det lag som kör flest varv vinner. Vid 
lika antal varv vinner det lag som först passerat mållinjen vid tävlingens 
avslutande.

Tävlingsfordon: Bilen skall vagnsboksbesiktas på tävlingsdagen om detta ej är gjort tidigare. 
Kostnad vagnsbok inkl. besiktning är 200kr.  Obs, medtag senaste regbeviset.
I övrigt se reglemente. 

Deltagare: 2 till 8 deltagare per lag. Minimum 5 lag Max 12 lag, Gallring sker med 
hänsyn till antalet "etablerade" förare, dvs ju färre licensierade förare desto 
högre prio att få delta.
Samtliga förare skall inneha giltig tävlingslicens utfärdad av SBF (ej 
radiostyrd eller virtuell bilsport) eller Bilsportlicens Enkel kan utfärdas på 
plats på tävlingsdagen efter utbildning för 200kr.

Genomförande: Gemensam start efter säkerhetsbil med mastervarv.
Under körning är det tillåtet med max 2 deltagare i bilen.
Samtliga förarbyten skall ske i tävlingsdepån.
Utfart på banan regleras med flagga.
Obligatoriskt förarbyte .var 20:e minut.
Tankning får endast ske på anvisad plats.
Reparation får endast ske i parkeringsdepå.
Varvräkning sker av arrangörens funktionärer i sekretariatet.
Ingen radio/telefonkommunikation mellan bil och depå är tillåten.

http://www.sbf.se/Regler/Enkelbilsport/
http://www.bilklubbendundret.se/


Depå: Minst en 6-kilos brandsläckare skall finnas vid varje tävlingsfordons plats.
Gånghastighet gäller i depån!
Varje tävlingsbil skall använda tät presenning samt ett uppsamlingskärl, Se 
UTH 6 Miljö i SBF:s regler.

Däck: "Vanliga" dubbade personbilsdäck

Tidsplan: 08:00-08.45 Anmälan
08:00-09:15 Besiktning
09:30 Förarmöte Obligatoriskt!
10:00 Start i nummerordning, uppställning 09:50
12:00-13:00 Lunchuppehåll
13:00 Omstart i omvänd nummerordning, uppställning 12:50
15:00 Målgång

Körriktning: OBS! Före lunch körs banan medurs och efter lunch moturs.

Priser: Hederspris till vinnande lag.

Avgifter: Anmälningsavgift 1000kr/lag
Vagnsbok inkl besiktning 200kr
Enkel Bilsportlicens 200kr

Anmälan: Via mail till tavling@bilklubbendundret.se eller telefon till Benny på 
070-349 74 01 eller Tommy på 070-357 29 75 senast 2023-03-28.

Upplysningar: Se under anmälan.

Avlysning: Vid fall av force majeure eller skärpta Coronaregler äger arrangören rätt att 
ställa in tävlingen eller förändra tidsschemat. Köldgräns -18º C.

Övrigt: Team med minst en licensierad förare tävlande för bilklubben Dundret måste i
samband med anmälan ange namn och telefonnummer på en funktionär, 
Övriga team får gärna ta med funktionärer.
Färdigbesiktade bilar finns att hyra till en kostnad av 2000 kr.

mailto:tavling@bilklubbendundret.se

